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BAB III 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Kota Malang 

Kota Malang merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Kota Malang yang berada di dataran tinggi sehingga memiliki udara 

yang sejuk. Tak heran jika Kota Malang mendapat julukan sebagai kota pariwisata 

karena suasana yang sejuk dan memiliki banyak wisata alam. Selain terkenal karena 

keindahan pariwisata alamnya, Kota Malang juga terkenal sebagai kota pendidikan. 

Banyaknya fasilitas pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, pondok pesantren 

maupun lembaga pendidikan non formal membuat Kota Malang dijuluki sebagai 

kota pendidikan. 

Banyaknya sekolah dan perguruan tinggi sehingga membuka seluas-luasnya 

pelajar dari berbagai wilayah, bahkan mulai dari Sabang hingga Merauke untuk 

mengemban pendidikan di Kota Malang. Adapun beberapa universitas yang berada 

di Kota Malang yaitu Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas 

Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Malang, Universitas Kanjuruhan, dan 

masih banyak universitas-universitas lainnya. Banyaknya Universitas yang tersebar 

di Kota Malang, membuat penyebaran mahasiswa pun terus bertambah tiap 

tahunnya. Berdasarkan data statistik tahun 2018 yang diambil oleh media MSN, ada 

sekitar 250.000 mahasiswa yang tersebar diberbagai universitas baik negeri 

maupun swasta di Kota Malang. 

Perkembangan Kota Malang dengan isu-isu maupun fenomena sosial yang 

terjadi dikalangan mahasiswa tidak dapat dipisahkan, karena kampus merupakan 
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tempat dimana para mahasiswa belajar dan jauh dari rumahnya. Para mahasiswa 

nantinya akan menemukan dunia baru dan lingkungan sosialnya yang baru baik dari 

institusi, komunitas maupun tempat-tempat lainnya. Sehingga pengaruh lingkungan 

bisa berasal dari teman sebayanya, komunitasnya, maupun institusi tempatnya 

mencari ilmu. Bagi seorang mahasiswa, lingkungan yang paling banyak 

berpengaruh yaitu berasal dari mahasiswa lainnya. Kondisi jiwa yang sensitif dan 

masih dalam pencarian jati diri membuat mahasiswa melakukan banyak cara untuk 

mengekspresikan diri yaitu mulai dari menjalani proses belajar, memilih busana, 

memilih tempat hiburan, cara bergaul, memilih teman hingga mengikuti tren masa 

kini. 

Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang dekat dengan akses 

informasi dan dunia internet. Bukan saja karena tuntutan untuk mencari ilmu dari 

sumber lain sehingga mengharuskan mahasiswa untuk mencari informasi terbaru, 

namun juga tentang kebutuhan manusia di era teknologi kini, yaitu hiburan. 

Hiburan melalui internet banyak macamnya, bisa melalui musik, sosial media, atau 

game online. Mahasiswa yang memiliki tanggung jawab dalam menggunakan 

waktunya untuk belajar dan mengabdikan diri kepada masyarakat nyatanya banyak 

dari mereka justru menghabiskan waktu untuk bermain dalam dunia virtual karena 

fasilitas yang mudah dijangkau. 

Hal ini dapat dilihat dengan masuknya fenomena game online PUBG Mobile 

yang sedang menyelimuti masyarakat di Kota Malang, khususnya pada mahasiswa. 

Game online PUBG Mobile merupakan permainan didalam dunia virtual yang 

menggunakan sistem permainan peperangan dengan segala aturan yang hampir 

sama dengan aslinya di dunia nyata. Game online PUBG Mobile pun menjadi salah 
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satu game yang paling banyak diperbincangkan dalam waktu 1 tahun ini. Adapun 

grafiknya seperti dibawah ini. 

Grafik 2. Trends PUBG Mobile Dalam 1 tahun 

 

Sumber : Google Trends PUBG dalam waktu 12 bulan di Indonesia 

 

Grafik diatas merupakan data yang diambil melalui Google Trends dalam 

minat seiring waktu. Maksud dari minat seiring waktu yaitu angka mewakili minat 

penelusuran berdasarkan poin tertinggi pada diagram untuk wilayah dan waktu 

tertentu. Nilai 100 untuk menunjukkan pada puncak popularitas, nilai 50 

menunjukkan pada popularitas separuhnya dan nilai 0 untuk menunjukkan tidak 

tersedianya cukup data untuk pencarian tersebut. 

Jika melihat data diatas, game online PUBG Mobile sendiri telah mencapai 

puncak tingkat kepopularitasannya di Indonesia pada 17 Februari 2019 yaitu pada 

saat PUBG Mobile memasuki tahun pertamanya setelah dirilis. Tidak heran jika 

menurut data Tencent 2019, bahwa PUBG Mobile memiliki 130 juta pemain hanya 

dalam kurun waktu satu tahun ini. Di Indonesia sendiri menjadi peringkat nomor 2 
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dengan jumlah pemain terbanyak. Melihat fenomena ini tak heran jika PUBG 

Mobile dapat mencapai puncak popularitasnya di Indonesia dan menyebar 

keseluruh wilayahnya, termasuk Kota Malang. 

Grafik 3. Trends PUBG Mobile Menurut Wilayah di Indonesia 

 
Sumber : Google Trends PUBG menurut subwilayah dalam 12 bulan 

terakhir https://trends.google.co.id/trends/explore?cat=8&geo=ID&q=pubg 
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Selain melihat tingkat kepopuleran game online PUBG Mobile dalam angka, 

adapun tingkat kepopuleran melalui data subwilayah. Game online PUBG Mobile 

di Kota Malang sendiri pun memiliki tingkat kepopularitasan yang lumayan, yaitu 

menempati posisi 15 diantara 33 wilayah lainnya di Indonesia dengan angka 63. 

Nilai tersebut dihitung menggunakan skala mulai dari angka 0 hingga 100, dengan 

nilai 100 adalah lokasi yang paling populer dari total penelusuran di lokasi tersebut, 

nilai 50 menunjukkan lokasi dengan popularitas separuhnya. Nilai 0 menunjukkan 

tidak tersedia cukup data untuk lokasi tersebut. 

Meskipun tidak menunjukkan angka 100, Kota Malang memiliki nilai diatas 

separuhnya yaitu 63. Artinya lebih dari 50% nya menunjukkan kepopuleran dari 

game online PUBG Mobile tersebut. Diposisi pertama ada daerah Palu dengan 

angka 100, menunjukkan bahwa game online PUBG Mobile sangat populer dengan 

pencarian terbanyak di google. Diposisi terakhir ada Kota Tangerang Selatan 

dengan angka 40 yang artinya tidak tersedia cukup data mengenai game online 

PUBG Mobile yang ada diwilayah tersebut. 

Lalu bagaimana hubungannya antara kepopuleran game online PUBG Mobile 

dengan mahasiswa? Seperti yang sudah dijelaskan bahwa mahasiswa yang sedang 

dalam pencarian jati diri akan lebih mudah terpengaruh oleh lingkungannya. 

Melihat fenomena game online PUBG Mobile telah menyebar kesegala lapisan 

masyarakat, termasuk mahasiswa. Ketika lingkungannya mendominasi untuk 

menjadikan game online PUBG Mobile sebagai pelarian untuk menghilangkan 

penat dari hecticnya perkuliahan, maka dirinya pun perlahan-lahan akan ikut 

terseret dalam arus fenomena tersebut. Hal ini bisa dilihat dengan tempat-tempat 

nongkrong yang didominasi dengan para gamers game online PUBG Mobile. 
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Tempat nongrong yang dimaksud yaitu cafe atau warung-warung kopi yang 

tersebar didekat pemukiman mahasiswa. Cafe menjadi salah satu tujuan para 

mahasiswa sebagai tempat hiburan, berkumpul dan berdiskusi dengan teman, 

maupun mencari relasi baru. Namun sekarang ini, dengan fasilitas yang memadai 

untuk para gamers yaitu saluran listrik dan jaringan internet WiFi membuat mereka, 

para mahasiswa gamers, menjadikan cafe sebagai tempat berkumpul dan bermain 

game online bersama. 

Bahkan cafe pun menjadi tempat dimana sebuah komunitas game online di 

Kota Malang terbentuk, yaitu Komunitas PUBG Mobile Malang Raya. Komunitas 

ini terbentuk pada 25 Maret 2018 di Warkop Gendhis, daerah Malang. Secara tidak 

langsung, cafe menjadi salah satu tempat fenomena game online PUBG Mobile 

berkembang. Komunitas ini sudah berjalan selama satu tahun dibawah naungan dari 

Pak Dayat. Komunitas ini bukan seperti komunitas pada umumnya yang memiliki 

struktur organisasi yang jelas. Komunitas ini hanya memiliki admin di platform 

Facebook dan Whatsapp dengan jumlah anggota mencapai 1.600 orang dari 

berbagai kalangan dan daerah di sekitar Malang. 

Dijelaskan oleh Pak Dayat, komunitas ini dibentuk atas dasar semakin 

banyaknya gamers PUBG Mobile yang tidak memiliki teman untuk bermain 

bersama berikut pernyataannya : 

“Awal didirikan kalo gasalah Maret tahun lalu mbak. Biar yang pada main 

game pabji tuh punya temen atau punya relasi. Soalnya kan masih dikit yang 

tau game ini. Trus lama lama kok banyak juga yang gabung jadi anggota. Trus 

buka grup di wa sekalian, buat fasilitasin mereka yang mau kopdar (kopi 

darat/ketemuan) disini siapa aja boleh gabung.” Ujar Pak Dayat. 

(Wawancara dengan Pak Dayat, 42 tahun, admin Komunitas PUBG Malang 

Raya). 
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Pak Dayat merupakan bapak 2 (dua) orang anak yang memiliki hobi bermain 

game online, tidak heran jika Pak Dayat bahkan sampai membuat grup Facebook 

sendiri. Berdasarkan penjelasan Pak Dayat diatas, fungsi dari komunitas ini yaitu 

sebagai sarana tempat bertemunya pemain-pemain game online PUBG Mobile di 

daerah Malang Raya, baik kabupaten maupun kota. Melihat berdirinya komunitas 

ini di bulan Maret yaitu saat usia game online PUBG Mobile masih diangka 1 bulan, 

tidak heran Pak Dayat membangun komunitas ini untuk menaungi bagi mereka para 

pemain yang belum memiliki teman untuk diajak bermain bersama. 

Berbeda halnya dengan saat ini, di Kota Malang sendiri sudah banyak 

kelompok-kelompok kecil seperti sebuah team eSport menjadi tempat dimana para 

gamers PUBG Mobile dinaungi. Fungsi dari team-team tersebut yaitu untuk 

perkumpulan para pemain yang berniat untuk mengikuti kompetisi-kompetisi yang 

ada. Hingga akhirnya hal ini membuat semakin populernya game online PUBG 

Mobile dikalangan masyarakat karena banyaknya para pemain tersebut 

menyebarkan ke lingkungan sekitarnya. 

 

3.2 Gambaran Umum Universitas Muhammadiyah Malang 

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) merupakan salah satu 

universitas swasta yang ada di Kota Malang. UMM berdiri pada tahun 1964 yang 

dimana pada waktu itu UMM merupakan cabang dari Universitas Muhammadiyah 

Jakarta. UMM sendiri memiliki 10 fakultas saat ini, diantaranya yaitu Fakultas 

Agama Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, 

Fakultas Pertanian dan Peternakan, Fakultas Psikologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Kesehatan dan Fakultas 

Kedokteran. 

UMM memiliki 3 lokasi kampus yang berbeda, untuk kampus 1 berlokasi di 

Jl. Bandung, kampus 2 berlokasi di Jl. Bendungan sedangkan kampus 3 berlokasi 

di Jl. Tlogomas. Lokasi UMM kampus 3 berada di Kelurahan Tlogomas, 

Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan jarak menuju Kota Malang sekitar 

8,7 KM dan jarak dengan Kota Batu sekitar 9 KM. 

Setiap tahunnya UMM memiliki pertumbuhan secara fisik maupun non fisik 

yang begitu pesat, terbukti dalam kurun waktu 4 tahun terkahir bangunan secara 

fisik sudah banyak yang baru dibangun, mulai dari gedung baru hingga akses jalan 

didalam kampus. Adapun jumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang 

pada tahun ini mencapai 32.280 mahasiswa, dengan rincian mahasiswa laki-laki 

berjumlah 15.617 orang dan mahasiswa perempuan berjumlah 16.663 orang. 

Adapun tabelnya sebagai berikut : 

Tabel 3. Data Mahasiswa Aktif UMM Tahun 2019 

NO FAKULTAS MAHASISWA L P 

1 Fakultas Agama Islam 1.315 625 663 

2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 5.361 2.495 2.866 

3 Fakultas Hukum 1.821 1.065 756 

4 Fakultas Ilmu Kesehatan 2.828 585 2.243 

5 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik 
5.271 2.614 2.657 

6 Fakultas Kedokteran 1.160 374 786 

7 Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan 
4.280 1.184 3.096 

8 Fakultas Pertanian dan Peternakan 3.539 1.890 1.649 

9 Fakultas Psikologi 1.387 401 986 

10 Fakultas Teknik 5.318 4.357 961 

JUMLAH 32.280 15.617 16.663 

Sumber : Data Biro Administrasi Akademik Univeritas Muhammadiyah Malang 
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Perkembangan UMM ini pun tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan 

fenomena yang sedang terjadi pada kalangan mahasiswa. Karena UMM pada 

dasarnya merupakan tempat dimana mereka menjalani proses belajar, menemukan 

pergaulan baru dan belajar bergaul dengan mengikuti tren masa kini. Seperti saat 

ini fenomena yang sedang diminati oleh para mahasiswa UMM yaitu game online 

PUBG Mobile. Game online PUBG Mobile merupakan sebuah permainan dengan 

sistem peperangan yang dapat dimainkan sendiri, berdua maupun kelompok. 

Dengan sistem bermain banyak orang inilah yang membuat game ini diminati 

banyak para mahasiswa. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya terjebak dalam 

dunia virtual tersebut dan menggeser tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. Hal 

demikian tidak terjadi begitu saja, namun melalui 3 fase, yaitu sebagai berikut. 

1. Fase Awal 

Fase awal yaitu bagaimana game online PUBG Mobile bisa dikenal oleh para 

mahasiswa UMM. Pada usia 1 (satu) tahunnya game online PUBG Mobile ini, game 

ini telah mencapai 130 juta pemain, dengan jumlah pemain berasal dari Indonesia 

sebagai pengguna kedua terbanyak di dunia. Tidak heran jika perkembangan ini 

pun masuk di Kota Malang khususnya di Universita Muhammadiyah Malang. 

Game online PUBG Mobile pun ikut berkembang kepopulerannya seiring 

berjalannya waktu, begitupula pada mahasiswa. Seperti yang sudah dijelaskan 

bahwa mahasiswa sedang dalam fase pencarian jati dirinya, sehingga ia bebas 

dalam memilih dalam mencari tempat hiburan, terutama pada mahasiswa yang jauh 

dari rumahnya. 

Awalnya hanya satu atau dua mahasiswa saja yang bermain game online 

PUBG Mobile disebuah kos, kemudian teman kosnya yang lain pun melihat teman 
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rekannya sedang asik sendiri bermain maka akan penasaran game apa yang sedang 

dimainkan. Setelah mengetahui game tersebut kemudian diajak oleh temannya 

untuk bermain, setelah mencoba ikut bermain maka menjadi keasyikan karena 

merasa memiliki teman untuk bermain sehingga memiliki alat hiburan tersendiri 

bagi mereka. Kemudian mengajak lagi temannya yang lain, teman satu kos, teman 

tongkrongan, bahkan teman kelas, dan akhirnya game online ini pun terus menyebar 

dan memiliki banyak pemain. 

Penyebaran melalui lingkungan akan begitu cepat jika mahasiswa mudah 

terpengaruh oleh ruang lingkup pertemanannya. Akhirnya yang sebelumnya tidak 

pernah bermain game online, sekarang menjadi gamers game online PUBG Mobile. 

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari subjek Aryka, yaitu sebagai berikut : 

“Dulu aku mikir, ini game apaan sih, kok ada chicken-chickennya. Ku fikir 

game masak-masakan, ternyata itu game perang-perangan, chicken itu slogan 

winner winner chicken dinner kalo menang pertandingan. Lihat temen-temen 

pada asik main di kontrakan, waktu itu baru dua orang yang main, akhirnya 

aku nyoba main, eh keterusan.” Jelas Aryka. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aryka tersebut, game online PUBG 

Mobile telah menyebar pada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang 

karena melalui lingkungan. Mahasiswa yang melihat teman lainnya bermain game 

yang seru dan tidak hanya satu atau dua orang saja yang bermain akhirnya ikut-

ikutan bermain karena pengaruh dari lingkungannya tesebut. 

Setelah memiliki ruang lingkup pertemanan sendiri yang sama-sama 

memainkan game online PUBG Mobile, maka mereka pun merasa sudah menjadi 

satu kesatuan kelompok yang cocok untuk bermain. Karena permainan ini 

notabenenya permainan kelompok yang bisa dimainkan kapanpun dan dimanapun. 

Tak jarang apabila mereka jenuh dengan suasana bermain diruang kos-kosan, 
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mereka pun akan mencari udara segar diluar seperti di cafe-cafe. Para mahasiswa 

gamers ini pun akan datang ke cafe paling tidak membawa satu sampai tiga orang 

rekannya untuk bermain supaya berdekatan satu sama lain. Apabila temannya 

bukan termasuk gamers, perlahan-lahan ia akan terseret arus fenomena ini juga. 

Akhirnya mereka pun datang ke warung kopi bukan hanya sekedar nongkrong 

dan meminum kopi, namun untuk bermain PUBG Mobile bersama. Hal ini pun 

diperkuat dengan pernyataan Kipli tentang pengunjungnya. 

“Ditempat cafe satunya (Ngesis Cafe 1), ga sedikit sih yang datang cuma buat 

pabjian. Karna kita nyediain menu yang bersahabat buat kantong anak kos, 

dan mereka pasti nanya password trus mulai deh HP nya miring.” Ujar Kipli 

yang menceritakan tentang pengunjungnya. 

 

Dari wawancara dengan Kipli tersebut disimpulkan, kebanyakan dari 

pengunjung datang memang untuk bermain. Disebut generasi handphone miring, 

bagi mereka yang mengutamakan bermain game dimanapun dan kapanpun mereka 

ada kesempatan. 

2. Fase Tengah 

Setelah masuk fase bagaimana pengenalan para mahasiswa dengan game 

online PUBG Mobile, kini memasuki fase kedua yaitu saat para mahasiswa bermain 

game online PUBG Mobile tersebut. Setelah game online PUBG Mobile meraih 

tingkat kepopularitasannya, semakin menjamur para gamers yang berasal dari 

mahasiswa UMM. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya mahasiswa yang memenuhi 

tempat-tempat cafe atau warung kopi di daerah Dau seperti Bian’s Cafe, Oxygen 

Cafe, Ngesis Cafe, dll.  

Kebanyakan dari mereka akan menjadi acuh dengan lingkungan sekitar dan 

fokus hanya pada permainannya saja. Ketika sudah asik sendiri saat bermain, 

mereka sudah masuk kedalam dunia virtual yang semu. Perilakunya terbawa 
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dengan suasana didalam game tersebut. Apabila kalah maupun tertembak mati, 

maka akan cenderung emosi dan membuat gaduh suasana cafe. Seperti yang 

dikatakan oleh subjek Aufa mengenai hal tersebut : 

“Kalo main trus terbawa suasana, pasti bakal rame banget. Dan ga jarang kalo 

bakal toxic-toxic gitu ngomong kasar, bahkan kalo dibawa perasaan bisa 

benera tonjok-tonjokkan. Biasanya itu kalo lagi ada turnamen di cafe-cafe 

gini ya. Itu karna gaterima kalo udah kalah.” Ujar Aufa. 

 

Berdasarkan pernyataan Aufa tersebut, game online PUBG Mobile ini secara 

tidak langsung telah mengontrol diri pemainnya untuk ikut hanyut dalam suasana 

peperangan. Pemain akan lebih agresif saat bertemu dengan musuh dan berambisius 

untuk memenangkan pertandingan. Apabila ia gagal memenangkan pertandingan, 

ia akan merasakan kecewa dengan teman-temannya maupun dengan dirinya sendiri 

karena merasa telah gagal untuk memenangkan pertandingan. 

Selain itu, perkembangan game online PUBG Mobile dipicu karena 

banyaknya event-event yang diselenggarakan oleh institusi, komunitas maupun 

cafe-cafe dalam bentuk kompetisi. Di UMM sendiri pun telah diselenggarakan 

kompetisi PUBG Mobile Campus Championship (PMCC) oleh Official PUBG 

Mobile Indonesia pada bulan November 2018. Kompetisi ini merupakan sebuah 

klasifikasi kompetisi yang tersebar di 40 kampus di Indonesia, di Malang sendiri 

ada 3 kampus besar yang menjadi lokasi kompetisi ini, UB, UM dan UMM. 

Diantara 3 kampus tersebut, UMM lah yang berhasil mengumpulkan peserta 

terbanyak yaitu sekitar 120 team atau sekitar 480 pemain sehingga membutuhkan 

beberapa klasifikasi untuk mencari 20 team terbaik untuk ditandingkan kembali 

mewakilkan UMM di ajang kompetisi PMCC di Jakarta. 
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UMM yang berhasil mewakili rayon Jawa Timur untuk bertanding di Jakarta 

memberikan pengaruh bagi mahasiswa UMM lainnya, seperti yang diungkapkan 

oleh Rifanda berikut : 

“Waktu aku ngewakilin UMM di PMCC di Jakarta, banyak temen sekelasku, 

temenku dari mana-mana pokoknya ikut dukung aku dan team karna berhasil 

bawa nama UMM di Jakarta. Dari mereka yang gatau PUBG sampe sekarang 

jadi tahu dan ikut main juga. Katanya seru, padahal sebelumnya gapernah 

main game.” Ujar Rifanda. 

 

Berdasarkan wawancara dengan Rifanda tersebut, artinya penyebaran game 

online PUBG Mobile melalui lingkungan berhasil menarik perhatian mereka yang 

pada dasarnya juga bukan sebagai gamers, dari mereka yang tidak tahu tentang 

PUBG Mobile menjadi tahu, dari yang bukan pemain game menjadi gamers PUBG 

Mobile. Tak sedikit juga yang akhirnya game online PUBG Mobile ini menjadi 

candu bagi para mahasiswa gamers. Game online PUBG Mobile ini kemudian 

dijadikan sebagai alat untuk menghilangkan penat bagi mahasiswa yang sedang 

jenuh dengan perkuliahannya. Namun permainan ini justru menjadi candu bagi 

mereka yang tidak mengontrol diri. Karena pada umumnya, game online memang 

diciptakan untuk menjadikan pemainnya bermain terus menerus. 

3. Fase Akhir 

Setelah masuk fase bagaimana penggambaran mahasiswa dalam bermain 

game online PUBG Mobile, sekarang masuk pada fase akhir yaitu bagaimana game 

PUBG Mobile menjadi kebutuhan bagi para mahasiswa UMM. Bagi mahasiswa 

yang akhirnya ketergantungan dengan game online PUBG Mobile, game ini 

kemudian akan menjadi kebutuhan bagi mereka, sudah bukan lagi sebagai alat 

hiburan saja. Permainan yang dapat dimainkan kapanpun dan dimanapun asalkan 
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memiliki koneksi jaringan internet, memudahkan para pemainnya. Seperti yang 

terjadi pada subjek Fahmi yaitu sbeagai berikut : 

“Ga ada hambatan setiap aku mau main pabji, waktu KKN aja aku sempet 

kok ikut turnamen pabji, pas ada seminar pun kalo ngantuk aku main pabji 

sama temenku hehe pokoknya kalo ada kesempatan aku selalu buka pabji 

entah aku main atau engga, soalnya kan ada hadiah kalo kita log-in setiap 

hari” ujar Fahmi. 

 

Dari pernyataan Fahmi tersebut dapat disimpulkan bahwa game online PUBG 

Mobile bukan lagi berfungsi sebagai alat hiburan, melainkan sudah menjadi 

kebutuhan bagi para gamersnya. Mereka akan terus bermain jika ada kesempatan, 

tanpa menghiraukan kepentingan yang sebenarnya ada didepan mata, tanpa 

merasakan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Karena yang diutamakan para 

pecandu game hanyalah bermain dan mendapatkan reward maupun pengakuan 

tentang skill bermain mereka. 

 Nyatanya game online PUBG Mobile ini sudah bukan lagi berfungsi sebagai 

hiburan bagi para mahasiswa gamers, namun sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. 

Mahasiswa gamers tersebut sudah mencapai tahapan dimana mereka tidak merasa 

tenang jika sehari tanpa membuka game online PUBG Mobile. Karna ada faktor 

yang membuat mereka selalu ingin membuka game online PUBG Mobile, yaitu 

hadiah-hadiah yang diberikan. 

Melalui 3 (tiga) fase inilah penggambaran bagaimana fenomena game online 

PUBG Mobile masuk dalam dunia mahasiswa gamers UMM, mulai dari bagaimana 

masuknya game online PUBG Mobile dikenal oleh masyarakat, kemudian 

dimainkan oleh banyak mahasiswa, dan mulai menyebar kepada mahasiswa lainnya 

hingga menjadi sebuah kebutuhan para mahasiswa gamers PUBG Mobile. 
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3.3 Sejarah Game Online Players Unknown Battle Grounds Mobile 

Game online PUBG mobile yang saat ini sedang populer diseluruh kalangan 

masyarakat, baik anak kecil, remaja maupun orang dewasa pun memainkan game 

berbasis battle royale (pertempuran) tersebut. Asal mula permainan ini berawal dari 

Brendan Greene, seorang web designer dan photographer yang berasal dari 

Irlandia, yang sangat gemar bermain game online berbasis peperangan. Awalnya 

pada tahun 2013, Brendan menciptakan game Arma dan DayZ, dimana game Arma 

merupakan game shooter yang didesain menyerupai militer aslinya. Pada saat itu 

game Arma termasuk game online yang bagus dalam segi permainan maupun 

grafik. Sehingga banyak yang membuat mod game online ini, salah satunya adalah 

game Day Z. 

Game online Day Z ini menceritakan tentang sekelompok pemain muncul dan 

membuat lingkaran, ditengah lingkaran tersebut ada makanan, tas, dan senjata 

sehingga para pemain akan saling berebut. Awalnya game online ini teinspirasi dari 

novel The Hunger Games tentang pemain yang mencoba untuk bersaing menimbun 

senjata di lokasi pusat. Namun untuk menghindari masalah hak cipta novel tersebut 

dan untuk memberikan pemain kesempatan yang lebih baik dalam bertahan hidup, 

maka lokasi senjata pun dipindahkan sebagian (disebar). 

Brendan Greene ingin membuat sebuah game yang sesuai dengan 

keinginannya sendiri, tidak mengikuti arus AAA game. AAA game merupakan 

klasifikasi informal yang digunakan untuk video game yang diproduksi dan 

didistribusikan oleh penerbit, dengan anggaran pengembangan dan pemasaran yang 

tinggi. Contohnya pada game online Call of Duty dan Assassin’s Creed. Brendan 

Greene sendiri menyatakan mengenai game online tersebut. 
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“I was playing a lot of Call of Duty and Assassin’s Creed and I just didn’t 

enjoy them. They were great games, but they weren’t my type of game… I just 

wanted to make something that I would like playing— 

Saya sering bermain Call of Duty dan Assassin’s Creed, dan saya tidak 

menikmatinya. Permainannya sangat bagus, tetapi itu tidak sesuai dengan tipe 

permainan saya. Saya hanya ingin membuat sesuatu yang ingin saya 

mainkan.” – Brendan Greene. 

Brendan Greene menyatakan bahwa ia menginginkan game yang bebas, yatu 

sesuatu yang dapat dilakukan untuk terhindar dari kematian. Karena ia merasa 

penembak orang pertama dlaam multipemain terlalu berulang karena peta yang 

terlalu kecil dan mudah diingat oleh para pemainnya. Sehingga ia ingin 

menciptakan game yang membuat pemainnya tidak akan tahu apa yang akan terjadi 

kedepannya sehingga ia menciptakan peta yang lebih besar dan tidak mudah dihafal 

dengan penempatan item, seperti senjata, yang acak. 

Kemudian perusahaan Sony Online Entertainment, yang sekarang berubah 

menjadi Daybreak Game Company, tertarik melihat pekerjaan Greene tersebut dan 

menjadikannya sebagai konsultan untuk mengembangkan game online H1Z1, 

melisensikan gagasan pertempuran royale darinya. Namun pada bulan Februari 

2016, Sony Online membagi H1Z1 menjadi dua game yang terpisah, yaitu mode 

bertahan H1Z1 : hanya bertahan dan mode pertempuran H1Z1 : King of the Kill. 

Dan pada waktu yang sama masa kontrak Greene sudah selesai. 

Kemudian dilanjutkan dengan studio Ginno Games yang berbasis di Seoul, 

dipimpin oleh Chang-han Kim dan yang mengembangkan game online multiplayer 

besar-besaran (MMO) untuk komputer pribadi, diakuisisi dan diganti namanya 

menjadi Bluehole Ginno Games oleh Bluehole pada Januari 2015, penerbit utama 

Korea Selatan MMOs dan game seluler. Kim menyadari bahwa memproduksi game 

yang sukses di Korea Selatan akan diterbitkan secara global dan ingin 

menggunakan timnya untuk membuat judul yang sukses untuk komputer pribadi 
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yang mengikuti model yang sama dengan game seluler lainnya yang diterbitkan 

oleh Bluehole. 

Kim bersemangat membuat jenis game battle royale setelah dia mencoba 

bermain Day Z, dan melihat sebagian karena formatnya tidak tertangkap di Korea. 

Kim juga ingin membuat melalui model akses awal dan memiliki jadwal 

pengembangan yang sangat terbatas untuk mengeluarkan game secepat mungkin, 

sambil memperlakukan produk sebagai model "permainan sebagai layanan" untuk 

dapat mendukungnya selama bertahun-tahun. Dalam meneliti apa yang telah 

dilakukan, ia menemukan rancangan dari Greene dan menawaran kerjasama untuk 

mengerjakan konsep battle royale baru. 

Akhirnya pada Juli 2017, Bluehole bermitra dengan platform media sosial 

Facebook untuk menyediakan konten streaming eksklusif ke saluran game 

Facebook, sebagai bagian dari upaya mereka untuk menyediakan lebih banyak 

konten game bagi penggunanya. Greene pun menyetujui kerjasama tersebut dan 

terbang ke markas Bluehole di Korea untuk membahas opsi-opsi tersebut. setelah 

beberapa minggu kemudian, Greene menjadi direktur kreatif Bluehole dan pindah 

ke Korea Selatan untuk mengawasi pembangunan. 

Ini merupakan pertama kalinya sebuah studio game Korea membawa orang 

asing untuk peran sutradara yang kreatif, dan meski berisiko. Greene mengatakan 

bahwa hubungannya dengan manajemen Bluehole kuat, sehingga memungkinkan 

tim Greene untuk bekerja secara mandiri dengan pengawasan minimal. Akhirnya 

permainan PUBG pun rilis pada bulan Desember 2017. Awal rilis, game ini hanya 

dapat dimainkan melalui PC/komputer. Akhirnya pada tahun 2018, game ini rilis 

versi mobile dengan nama Player Unknowns Battle Grounds Mobile. 
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3.4 Gambaran Tentang Game Online Player Unknowns Battle Grounds 

Mobile 

Game memiliki pengertian yang beragam. Selama ini game secara umum 

hanya dianggap sebagai sebuah permainan yang terstruktur, memiliki aturan dan 

dimainkan dengan tujuan tertentu. Pada game tradisional teknologi memang sudah 

berperan namun tidak memberikan porsi yang besar pada teknologi elektronik 

seperti masa kini. Pengertian ini berubah ketika game menyatukan diri dalam 

teknologi yang lebih kompleks dan berkembang secara pesat, baik video game 

ataupun online game. Ketika permainan game mulai masuk pada kajian ilmiah, 

maka game tidak lagi hanya sebagai permainan semata, namun lebih kepada proses 

produksi dan konsumsi serta representasi. 

Game online adalah game atau permainan digital yang hanya bisa dimainkan 

ketika perangkat terhubung dengan jaringan internet memungkinkan penggunanya 

untuk dapat berhubungan dengan pemain-pemain lain yang mengakses game 

tersebut diwaktu yang sama. Game online pertama kali muncul kebanyakan adalah 

game-game simulasi perang ataupun pesawat yang dipakai untuk kepentingan 

militer yang akhirnya dilepas lalu dikomersialkan. Game-game ini kemudian 

menjadi inspirasi game-game yang lain muncul dan berkembang. Suasana didalam 

game online dirancang sedemikian rupa menyerupai keadaan yang sebenarnya di 

dunia nyata. Salah satu bentuk game online yang menarik untuk diperbincangkan 

adalah Game online Player Unknowns Battle Grounds atau yang sering disebut 

dengan PUBG (dibaca: pabji). 

Game online PUBG merupakan permainan berbasis battle royale yang dirilis 

pada tahun 2017. Permainan battle royale merupakan permainan peperangan 
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dimana pemain akan diturunkan dari sebuah pesawat dengan dibekali parasut untuk 

turun ke daratan dengan selamat disuatu pulau yang berisikan maksimal 100 pemain 

dan diharuskan saling membunuh satu sama lain untuk menjadi yang paling terakhir 

dalam bertahan hidup. Setelah turun dari pesawat, pemain diharuskan mencari 

senjata, obat-obatan, pelindung anti peluru, helm, tas, dan sebagainya untuk 

persiapan melawan musuh. Fungsi dari vest dan helm yaitu sebagai pelindung dari 

pemain tersebut apabila terkena tembakan dari musuh. Fungsi tas yaitu sebagai 

tempat penyimpanan perlengkapan perang dan persediaan. Selanjutnya first kit, 

med kit, painkiller dan energy drink berfungsi sebagai obat saat darah pemain sudah 

berkurang. Seperti yang dituturkan oleh Rifanda Sugianto, 22 tahun, mahasiswa 

Teknik Mesin UMM : 

“PUBG mobile tuh game FPS trus battle royale versi litenya PC yang bisa 

dipakai di Mobile trus gapake uang downloadnya. Gimana caranya kita bisa 

bertahan sampe jadi juara satu.” 

(Wawancara dengan Rifanda Sugianto, 22 tahun, pada 10 Juni 2019) 

Awal dirilis, PUBG merupakan game online yang hanya dapat dimainkan 

melalui PC/komputer, atau disebut dengan PUBG Steam, yang terkoneksi dengan 

internet dan tidak diluncurkan secara gratis begitu saja. Apabila para gamers ingin 

memainkan game online PUBG Steam, maka harus membeli dengan harga Rp 

240.000 untuk permainannya saja. Sedangkan untuk memiliki outfit unik dan skin 

senjata maupun kendaraan maka harus mengeluarkan uang lagi. Namun, semenjak 

9 Februari 2018 PUBGCorp merilis game online PUBG dalam bentuk mobile atau 

game online yang dapat diakses melalui smartphone. Selain lebih mudah 

dimainkan, game online ini dapat diunduh secara gratis di app store maupun 

playstore. Meskipun memakan memori yang cukup besar untuk seukuran game 

online mobile, PUBG Mobile memfasilitasi pemainnya dengan grafik yang 
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berkualitas sehingga dalam 4 bulan pertamanya rilis, game online ini sudah diunduh 

sebanyak 100 juta kali unduhan. 

Meskipun begitu, sistem permainan PUBG Steam dengan PUBG Mobile 

tetap sama hanya dibedakan cara bermain melalui PC/komputer menggunakan 

mouse dan keyboard sedangkan smartphone melalui analog. Pada penelitian kali 

ini, PUBG Mobile yang menjadi fokus pembahasan permasalahan yang diangkat. 

Karena meskipun PUBG Mobile dapat diunduh secara gratis di smartphone para 

pemainnya, namun mereka juga tetap mengeluarkan uang untuk membeli beberapa 

barang maupun sistem yang terdapat di PUBG Mobile. 

Cara bermain PUBG Mobile mungkin akan cukup membingungkan bagi para 

pemain pemula. Ketika ia masuk dalam kategori pemain baru, maka ia akan dipandu 

oleh sistem untuk membuat karakter “orang” versi dirinya sendiri. Mulai dari 

bentuk wajah, warna kulit, model rambut dan warna rambut. Hal ini nantinya akan 

menciptakan karakteristik dari si pemain tersebut. Selanjutnya ketika ia sampai di 

halaman lobby, maka karakternya masih polos, hanya berpakaian “dalaman” saja. 

Maka yang harus dilakukan adalah mengumpulkan coin dengan cara memainkan 

beberapa match permainan. 

Untuk memulai match pertandingan, pemain harus masuk kedalam ruang 

tunggu dahulu sekitar 60 detik untuk menunggu pemain lainnya masuk hingga 

berjumlah 100. Ketika pemain sudah memenuhi kuota, maka selanjutnya menaiki 

pesawat untuk mempersiapkan turun di kota manapun yang ada disebuah pulau 

berukuran 5 km x 5 km (versi gambar). Setelah ia terjun menggunakan parasut, 

maka selanjutnya ia harus mencari lokasi seperti rumah maupun gudang untuk 
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mencari beberapa perlengkapan peperangan seperti yang sudah dijelaskan di 

paragraf-paragraf sebelumnya. 

Setelah perlengkapan berperang sudah siap maka selanjutnya para pemain 

akan berlomba-lomba untuk saling membunuh dan bertahan hidup paling akhir. 

Selain itu. Para pemain juga harus terus bergerak menuju circle atau zona aman 

yang semakin mengecil, dan menghindari blue zone yang akan mengurangi darah 

dan bisa menyebabkan karakter pemain tersebut mati apabila terus kehabisan darah.  

Apabila ia memenangkan pertandingan, maka ia akan mendapatkan kata-kata 

bertuliskan “Winner Winner Chicken Dinner” yaitu kata-kata kemenangan bagi 

pemain yang berhasil bertahan hidup paling akhir. 

Setelah ia meyelesaikan permainan, maka ia akan mendapatkan poin dan juga 

coin. Namun tidak semua permainan akan menghasilkan tambahan poin, bisa juga 

mengurangi poin si pemain apabila ia menjadi pemain yang mati terlalu dini. Hal 

ini akan mempengaruhi tier/pangkat si pemain. Adapun jenis-jenis tier mulai dari 

yang terkecil yaitu bronze, kemudian silver, gold, platinum, diamond, crown, ace, 

dan yang tertinggi yaitu conqueror. Sistem tier ini akan mempengaruhi gengsi dari 

para pemain, karena semakin tinggi pangkatnya maka semakin disegani para 

pemain lainnya karena akan dianggap sebagai pemain pro player. Seperti yang 

dituturkan oleh Yudha Indra Pratama, 22 tahun, mahasiswa Ilmu Ekonomi dan 

Studi Pembangunan UMM : 

“Kalo tier sih sebenernya penting sih, soalnya semakin tinggi tiernya semakin 

jago juga lawannya jadi kita mainnya juga lebih seru tantangan musuhnya 

lebih berat, trus dapet hadiah juga semisal berhasil mencapai tingkatan 

pangkat tertentu.” 

(Wawancara dengan Yudha Indra Pratama, 22 tahun, pada 17 Juni 2019) 
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Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Ekho Setyawan, 22 tahun, 

mahasiswa Agribisnis UMM : 

“penting sih tier itu, biar diliat orang kan pangkatnya udah tinggi.” 

(Wawancara dengan Ekho Setyawan, 22 tahu,. Pada 27 Juni 2019). 

Selain itu, penambahan coin berfungsi sebagai alat berbelanja outfit untuk 

karakternya di toko dalam game PUBG Mobile tersebut. Namun para pemain tidak 

bisa membeli outfit yang diinginkan begitu saja, ada yang khusus dibeli 

menggunakan coin, adapula yang khusus menggunakan UC (Unknown Cash). 

Apabila menggunakan coin, yaitu menggunakan sistem PUBG Create, membuka 

peti seharga 700 ~ 7000 coin/1 peti. Isi tiap petinya terdapat 1 outfit, bisa berupa 

sepatu, baju, celana, kacamata, topeng, topi, dll. Setiap membuka petinya, pemain 

tidak mengetahui barang apa yang akan muncul, bisa jadi ia akan berpeluang 

mendapatkan barang yang sama hingga 2, 3 bahkan 4 kali. Namun apabila telah 

memiliki barang yang sama, maka barang tersebut bisa ditukarkan dengan koin 

silver yang apabila dikumpulkan bisa ditukarkan dengan pakaian unik, skin senjata, 

skin panci, parasut, dll yang tidak bisa ditukarkan dengan sekedar coin biasa. 

Selain coin dan silver coin, alat tukar lainnya di dalam game PUBG Mobile 

yaitu UC (Unknown Cash). Dimana harga untuk membeli UC tersebut sekitar 

Rp200 untuk per 1 UC nya. Untuk membeli outfit yang unik, minimal para gamers 

harus menyediakan UC sebanyak 114 atau sekitar Rp 22.800 untuk outfit yang 

hanya bisa dimiliki selama 7 hari, dan 4320 UC atau sekitar Rp 864.000 untuk outfit 

unik yang dapat dimiliki secara permanen. 

Selain itu, UC juga dapat digunakan untuk membeli sistem Royale Pass (RP). 

Sistem ini berfungsi untuk menjadikan karakter gamers tersebut menjadi kalangan 

elite. Maksud dari kalangan elite adalah, sistem ini akan menjadikan status gamers 
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tersebut bagaikan “sultan”. Hal ini bisa terjadi karena apabila status elite tersebut 

sudah didapatkan, maka lambang RP yang akan muncul di sebelah username 

gamers akan berubah dari yang berwarna abu-abu menjadi biru. Sistem RP ini 

memiliki level mulai dari 1 hingga 100, sehingga apabila para gamers dapat 

menyelesaikan misi-misinya tiap minggunya maka akan mendapatkan poin-poin 

sekitar 30~50. Untuk meningkatkan 1 level keatas, harus membutuhkan 100 poin, 

sehingga hal ini akan membuat para gamers akan terus mengejar misi-misi untuk 

diselesaikan agar poin RP terus bertambah. Seperti yang dituturkan oleh 

Muhammad Luthfi Fathan, 23 tahun, mahasiswa Akuntansi UMM : 

“Royale Pass itu pokoknya itu kita beli royale pass itu buat ngedapetin royale 

pass, kita ngejalanin misi-misinya, kita bisa dapet skin baju, mobil, senjata, 

ya buat dapetin itu semua. Kayak ada sistem atau cara mudahnya kita dapetin 

baju untuk karakter kita secara permanen, atau skin-skin senjata, atau tas, 

banyak lah dalam satu paket, tapi berbayar.” 

(Wawancara dengan Muhammad Luthfi Fathan, 23 tahun, pada 30 Mei 2019). 

 

Keuntungan bagi para gamers setelah menyelesaikan misi-misi tersebut yaitu 

bisa mendapatkan hadiah berupa outfit yang langka, skin senjata yang unik dan 

masih banyak macamnya. Hadiah-hadiah tersebut tidak bisa dibeli dengan 

menggunakan UC maupun coins, sehingga apabila para gamer tersebut ingin 

mendapatkan pakaian unik dan hadiah-hadiah unik lainnya, harus melewati misi-

misi yang tersedia, karena hadiah yang diberikan berbeda dan semakin bagus tiap 

tingkatannya. Untuk membeli sistem RP ini, para gamers yang berminat harus 

mengeluarkan uang minimal senilai Rp 125.000 ~ Rp 330.000 dalam 1 season (3 

bulan/season). Ketika season sudah habis dan berganti ke season selanjutnya, maka 

sistem Royale Pass akan kembali menjadi 0 dan para gamers pun harus mengulang 

sistem yang sama seperti di season selanjutnya. 

 


